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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Konseling Kelompok 

Menurut Pauline Harrison adalah konseling yang terdiri dari 4-8 

orang konseli yang bertemu 1-2 orang keonselor. Dalam prosesnya, 

konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah, seperti 

kemampuan dalam membangun hubungan komunikasi, pengembangan 

harga diri, dan keterampilan dalam mengatasi masalah.
6
 

Daniel J. Deleanci juga mengatakan seorang konselor itu harus 

paham dimensi-dimensi klienya, hal ini berguna untuk menentukan 

pertolongan yang akan diberikan, serta menentukan apakah klien 

bersikap tertutup atau terbuka. Dengan memahami ini maka konselor 

dapat menentukan layanan apa yang akan diberikan dan apakah layanan 

itu sesuai.
7
 

Winkel menjelaskan konseling kelompok merupakan pelaksanaan 

proses konseling yang dilakukan antara seorang konselor profesional dan 

beberapa klien sekaligus dalam kelompok kecil. Konseling kelompok 

merupakan hubungan antara beberapa konselor dan beberapa klien yang 

berfokus pada pemikiran dan tingkah laku yang disadari. Ia menyatakan 

                                                           
6
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bahwa konseling kelompok ini bertujuan untuk memberikan dorongan 

dan pemahaman pada klien untuk memecahkan masalahnya.
8
 

Konseling kelompok adalah bentuk konseling yang membantu 

beberapa klien normal yang diarahkan mencapai fungsi kesadaran secara 

efektif. Konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu 

pendek atau menengah. Penyelesaian masalah individu secara kelompok 

semata. 
9
 

2. Tujuan Konseling Kelompok 

Winkel menjelaskan konseling kelompok dapat dilakukan dengan 

beberapa tujuan diantaranya yaitu:
10

 

a. Masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik 

dan menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman diri itu dia 

lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-

aspek positif dalam kepribadianya. 

b. Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

satu sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada fase 

perkembangan mereka. 

c. Para anggota kelompok  memperoleh kemampuan pengatur dirinya 

sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontra 

                                                           
8
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antar pribadi kelompok dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-

hari diluar kehidupan kelompoknya. 

d. Para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang 

lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Kepekaan dan 

penghayatan ini akan lebih membuat mereka lebih sensitif juga 

terhadap kebutuhan-kebutuhan perasaan sendiri. 

e. Masing-masing anggota kelompok menempatkan suatu sasaran yang 

ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang 

lebih konstruktif. 

f. Para anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan menerima 

risiko yang wajar dalam bertindak, dari pada tinggal diam dan tidak 

bertindak apa-apa. 

g. Para anggota kelompok lebih menyadari dan menghayati makna dan 

kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang mengandung 

tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain. 

h. Masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal-hal 

yang memprihatinkan bagi dirinya sendiri kerap juga menimbulkan 

rasa-rasa prihatinkan dalam hati orang lain. Dengan demikian dia 

tidak merasa terisolir, atau seolah-olah hanya dialah yang mengalami 

ini dan itu. 

i. Para anggota kelompok belajar berkomunikasi dengan anggota-

anggota lainya secara terbuka, dengan saling menghargai dan 

menaruh perhatian. Pengalaman bahwa komunikasi demikian 
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dimungkinkan akan membawa dampak positif dalam kehidupan 

dengan orang-orang yang dekat dikemudian hari. 

Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling 

kelompok, maka penulis merasa perlu menguraikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

konseling dalam format kelompok. Ada beberapa kelebihanatau 

keuntungan yang dapat diperoleh klien melalui konseling kelompok 

seperti yang dikemukakan Hough sebagai berikut:
11

 

a. Konseling kelompok menerapkan pendekatan yang menjalinhubungan 

perasaan sebagai sebuah kelompok dalam masyarakat yang sudah 

saling tersaing dan tidak memiliki aturan yang jelas. 

b. Kelompok juga saling membarikan dukungan dalam mengadapi 

masalah yang dihadapu setiap orang. 

c. Kelompok dapat memberikan kesempatan untuk belajar atara satu 

sama lain. 

d. Kelompok dapat menjadi motivator bagi masing-masing klien. 

Mereka yang telah menjadi kelompok akan berusaha menyesuaikan 

perilakunya dengan harapan kelompok. 

e. Kelompok dapat menjadi tempat yang baik untuk menguji dan 

mencoba perilaku yang baru. 

f. Kelompok menanamkan perasaan tenteram kepada anggota karena 

mereka bebas dapat berbicara dengan orang yang tidak akan 
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menertawakan atau merendahkan mereka karena masing-masing 

memiliki masalah. 

g. Anggota-anggota kelompok yangada dapat saling membantu dengan 

menjadi buddy(pasangan yang selalu dapat memberikan pertolongan 

dan bersedia membantu) dan juga dapat menjadi mentor kepada 

anggota kelompok yang lain. 

Di samping memiliki kelebihan atau keuntungan konseling 

kelompok juga tidak terlepas dari keterbatasan atau kekurangan. Menurut 

Pietrofesa et alketerbatansan-keterbatasan dari konseling kelompo adalah 

sebagai berikut:
12

 

a. Tidak cocok digunakan untuk menangani masalah-masalah perilaku 

tertentu seperti agresi yang ekstrim, konflik kakak-adik atau orangtua-

anak yang intensif. 

b. Ambiguitas inheren yang melekat dalam proses kelompok 

menyebabkan beberapa konselor terlalu mengendalikan kelompok. 

c. Isu-isu dan masalah-masalah yang dimunculkan dalam kelompok 

kadang-kadang mengganggu nilai-nilai personal atau membahayakan 

hubungan siswa atau konselor dengan pihak lain seperti dengan 

orangtua atau dengan administrator. 

d. Unsur konfidensialitas yang sangat esensial bagi kelompok yang 

efektif sulit dicapai dalam konseling kelompok. 

e. Modeling perilaku yang tidak diinginkan sulit untuk dieliminasi. 
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f. Meningkatkan ketegangan, kecemasan, dan keterlibatan yang terjadi 

dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. 

g. Kombinasi yang tepat dari anggota kelompok adalah penting, namun 

sulit untuk dicapai. 

h. Beberapa anggota kelompok menerima perhatian individual yang tidak 

memadai. 

i. Adanya kesulitan untuk menjadwal konseling kelompok dalam adegan 

sekolah 

j. Hakikat konseling kelompok yang tidak spesifik sering sulit untuk 

menjastifikasi orangtua, guru, dan administator yang skeptis. 

k. Konselor kelompok harus terlatih dangan baik dan sangat terampil. 

3. Klien dalam Konseling Kelompok 

Konselor juga harus mempertimbangkan kesiapan dan kesediaan 

klien menjalani konseling kelompok. Hal ini berdasarkan alasan bahwa 

tidak semua klien yang meskipun masalahnya akan lebih efektif ditangani 

melalui konseling kelompok. Memiliki kemauan untuk bergabung dengan 

klien lainya. Hal ini harus dapat dimaklumi, karena mungkin saja ia adalah 

tipe klien tertutup yang tidak dapat menjalin hubungan interpersonal 

dengan semua orang. 

Untuk itulah berikut ini penulis sajikan beberapa karakteristik klien 

baik yang sesuai mengikuti konseling kelompok atau tidak. Menurut 

Shertzer & Stone karakteristik klien yang cocok mengikuti konnseling 

kelompok adalah:
13
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a. Klien yang merasa bahwa mereka perlu berbagi sesuatu dengan orang 

lain dimana mereka dapat membicarakan tentang kebimbangan, nilai 

hidup, dan masalah yang dihadapi. 

b. Klien yang memerlukan dukungan dari teman senasib sehingga dapat 

saling mengerti. 

c. Klien yang membutuhkan pengalaman dari orang lain untuk 

memahami dan memotivasi diri. 

Selain karakteristik klien tersebut, George dan Cristiani menyatakan 

keefektifan layanan konseling kelompok juga dipengaruhi oleh bagaimana 

anggota kelompok menciptakan situasi konseling yang saling mendukung. 

Suasana tersebut antara lain: 

a. Terjadinya interaksi yang dinamis 

b. Keterkaitan emosional 

c. Adanya sikap penerimaan antara sesama anggota 

d. Altruistik yaitu mengutamakan kepedulian terhadap orang lain 

e. Dapat menambah ilmudan wawasan anggota kelompok serta 

menumbuhkan ide-ide mengatasi masalah. 

f. Setiap anggota dapat melakukan katarsis (menyatakan emosi uang 

mengarah pada pengungkapan masalah sebenarnya)Setiap anggota 

sapat berempati satu sama lain. 

Oleh karena itu peran serta seluruh anggota kelompok sangat 

diperlukan untuk mewujudkan situasi konseling yang membangun, 
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mendukung, dan harmonis. Adapun peran serta anggota konseling 

kelompok yaitu: 

a. Berperan aktif yang ditujukan melalui sikap 3M (mendengar dengan 

aktif, memahami dengan positif, dan merespon dengan tepat) 

b. Bersedia berbagi pendapat, ide, dan pengalaman. 

c. Dapat menganalisis 

d. Aktif membina keakraban dan menjalin ikatan emosional 

Dapat mematuhi etika. 

4.  Konselor dalam konseling kelompok 

 Konselor dalam konseling kelompok adalah sama dengan yang 

terdapat pada konseling individual. Akan tetapi berbicara tentang 

mengenai peranya, maka konselor bertindak sebagai pemimpin 

kelompok. Sehubungan dengan tugas konselor adalah melakukan 

pemeliharaan, pemrosesan, penyaluran, dan arahan yang dikemukakan 

oleh Cappuzi dan Grose sebagai berikut:
14

 

a. Pemeliharaan (providing) 

Konselor berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab 

untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan 

klien. Selain itu, konselor harus dapat menumbuhkan dan 

memelihara suasana konseling yang kondusif. Oleh karena itu 

diperlukan keterampilan dan kemampuan konselor dalam 
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memberikan dukungan, semangat, perlindungan, kehangatan, 

penerimaan, ketulusan, dan perhatian. 

b. Pemrosesan (processing) 

Konselor berperan memberikan penjelasan mengenai hal-hal 

yang terdapat dalam proses konseling yang meliputi eksplanasi, 

klarifikasi,interpretasi, dan memberikan kerangka kerja untuk 

perubahan atau menuangkan gagasan kepada anggota kelompok. 

c. Penyaluran (catalyzing) 

Konselor berperan mendorong terbentuknys interaksi positif 

dengan sesama anggota kelompok melalui pengalaman tersruktur 

dan pemberian model. Selain itu, konselor dapat menyalurkan 

perasaan dalam menggali perasaan klien seperti melalui konfrontasi, 

dan menantang klien. 

d. Pengarahan ( directing) 

Pengarahan disin dimaksudkan bahwa konselor mengarahkan 

proses konseling seperti dalam hal membatasi topik, mengarahkan 

peran anggota kelompok, mengarahkan norma-norma dan tujuan 

kelompok, pengaturan waktu, langkah-langkah yang diambil, 

menghentikan proses konseling, menengahi perselisihan anggota, 

dan menegaskan prosedur. 

Berdasarkan peran konselor yang telah diuraikan diatas, 

fungsi pemeliharaan dan pemrosesan dianggap bersifat linear dengan 

hasil, artinya semakin tinggi hal tersebut dilakukan maka hasilnya 
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akan semakin baik. Sementara itu, fungsi penyaluran dan pengarahan 

dianggap bersifat kurvalinear (berbentuk garis kurva) yang artinya 

apabila semakin tinggi diberikan hasilnya menjadi kurang baik. 

5. Komunikasi 

Komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia yang dikenali 

oleh semua orang namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikan secara 

memuaskan. Komunikasi memiliki variasi definisi yang tidak terhingga 

sepeti; saling berbicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi, 

gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak lagi.
15

 

Komunikasi adalah dasar dari setiap usaha antar manusia. Sukar 

untuk bekerjasama apabila komunikasi kurang lancar. Untuk 

melancarkannya unsur-unsur dari komunikasi haru diteliti dan 

ditingkatkan. Pada komunikasi harus ada sedikitnya dua pihak, dalam hal 

komunikasi informasi di satu pihak adalah pengirim atau pemberi 

informasi  dan dilain pihak penerima informasi.
16

 

Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental 

dalam kehidupan umat manusia. Kebutuhan manusia untuk berhubungan 

dengan sesamanya, diakui oleh hampir semua agama telah sejak Adam 

dan Hawa. Sifat manusia untuk menyampaikan keinginannya dan untuk 

mengetahui hasrat orang lain, merupakan awal keterampilan manusia 

berkomunikasi secara otomatis melalui lambang-lambang isyarat, 
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kemudian disusul dengan kemampuan untuk memberi arti setiap 

lambang-lambang itu dalam bentuk bahasa verbal.
17

 

6. Komunikasi Intrapersonal 

Simbolic Interactionism merupakan teori dimana manusia bereaksi 

pada orang serta suasana yang dihadapinya berdasarkan apa yang 

diharapkan. Tanpa bahasa kebersamaan, tidak ada hubungan sosial bagi 

kehidupan individu dalam masyarakatnya. 

Study awal Gregory Bateson, Paul Watzlawikck, dam kolega 

mereka menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan fondasi 

bagi cara para ahli mulai mempelajarinya. Mereka terkenal sebagaiPalo 

Alto Groupyang membentuk mental Institute di Palo Alto, California. 

Gagasan mereka sekarang dibeberkan di dalam buku yang menjadi 

klaasik, yaitu Pragmatics of Human Communication.Gagasan utama 

relational interactionmenggambarkan bagaimana pentingnya tradisi 

cyberneticdalam study mereka selama 35 tahun. 

Dari Palo Alto Group dapat dipelajari bahwa bila dua orang 

berkomunikasi di samping apapun yang mereka lakukan mereka 

menentukan hubungan mereka berdasar cara interaksi mereka. Bila kita 

berbicara dengan kawan, sejawat kerja, profesor, ataupun dengan anggota 

keluarga, kita selalu membentuk sesuatu yang kita harapkan terkait 

perilaku kita sendiri maupun perilaku orang yang kita ajak berbicara 

tersebut. Kadang-kadang kita memaksakan ekspektasi yang terdahulu, dan 
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di kesempatan lain kita melibatkan diri ke dalam pola interaksi yang dapat 

membentuk ekspektasi baru yang ingin kita teruskan untuk masa kedepan. 

Di dalam perkawinanmisalnya, hubungan dominan yang 

terselubung dapat muncul pada suatu saat. Komunikasi diantara kawan 

kerja saja bisa membawa ke status hierarki, dimana salah seorang 

merasakan dalam keadaan yang lebih tinggi. Interaksi diantara tetangga 

bisa merupakan relasi belajar dan saling menjaga kesopanan. Berbagai 

aturan yang terselubung bisa terbentuk dalam relasi atau hubungan 

pertemanan, Partner bisnis, jalinan cinta, hubungan antara keluarga, atau 

hubungan lainya, yang semuanya dapat berubah pada waktu pola interaksi 

juga berubah. 

Pola akan menjadi tetap, meskipun mungkin hanya sebagian, 

karena setiap perilaku berpotensi berkomunikasi. Menurut Palo Alto 

Groupjika kita harus berkomunikasi dalam arti lain jika kita berbeda 

diantara orang lain, maka kita mengutarakan pendapat tentang hubungan 

kita dengan orang lain, sadar ataupun tidak sadar. Ketentuan ini berlaku 

meskipun kita tidak mau berinteraksi dengan orangdisekitar kita itu. Itu 

karena paling tidak kita berpotensi mencetuskan sesuatu yang dapat dibaca 

sebagai statmentoleh yang lainya, juga keinginan kita untuk tidak ikut 

terlibat. 

Misalnya, guru besar anda memberitahukan akan adanya ujian. 

Pesan lain juga mungkin dapat diartikan berdasar hubungan anda, 

mungkin anda bisa mengartikan bahwa profesor berkata: “saya yang 
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punya otoritas dalam kelas ini”. Saya yang mengajar, anda yang belajar 

apa yang tekah saya ajarkan adalah penting. Bisa pula diartikan: “Saya 

perlu umpan balik dari anda”. Saya perlu menilai anda atau: “ Saya ingin 

mengetahui bahwa saya melaksanakan peran saya sebagai profesor; Tentu 

saja tanggapan para mahasiswa melingkupi dimensi relasi yang dapat 

mencetuskan anggapan yang sesuai, berlawanan, rasa hormat, takut, 

mempunyai arti kesamarataan, ataupun penertian pesan lain. Dalam 

mengkomunikasikaj ujian ataupun topik lainya, si profesor dan mahasiswa 

terus-menerus menentukan ataupun membarui ketentuan mereka berdasar 

hubungan mereka. 

Dua pola yang penting dalam Palo Alto Group menggambarkan 

gagasan ini. Jika dua orang saling memberi tanggapan dengan cara yang 

sama, mereka berada di symmetrical relationship.Namun ada kekuatan 

yang saling bergumul: seseorang memastikan mengontrolnya, yang lain 

memberi tanggapan yang juga mengembalikan kontrol tersebut. Mungkin 

juga kedua belah pihak memberikan tanggapan yang pasif, bisa juga 

keduanya saling bertanya, atau keduanya saling memerhatikan 

kebersamaan. 

Pola hubungan yang kedua adalah complementarydalam hubungan 

demikian dua belah pihak memberikan tanggapan yang berlawanan. Jika 

yang satu dominan yang lainya bersikap tenang, jika yang satu bersikap 

berargumentasi yang lain diam saja, jika yang satu memerhatikan lawan 

bicara yang lain menerimanya. Karena Palo Alto Group mengambil sikap 
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perspeki kebugaran jiwa, para ahli dari grup ini terutama menaruh 

perhatian pada melihat perbedaan pola interaksi patologis yang dapat 

menjadikan sakit pada mereka yang sehat.
18

 

7. Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal 

Berdasarkan pengertian komunikasi interpersonal diketahui 

bahwakomunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang bersifat dua arah, 

dalam artitimbal balik antara komunikator dengan komunikan terjadi 

secara langsung,sehingga pada saat itu juga komunikator dapat 

mengetahui secara langsung. Tanggapan dari komunikan, dan secara pasti 

akan mengetahui apakahkomunikasinya berhasil atau tidak. Apabila tidak 

berhasil, maka komunikatordapat memberi kesempatan kepada komunikan 

untuk bertanya seluas-luasnyakepada komunikator. Ciri-ciri komunikasi 

interpersonal yang baik menurutDevito adalah sebagai berikut:
19

 

a. Keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati 

informasiyang di terima di dalam menghadapi hubungan 

interpersonal. 

b. Empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

c. Sikap mendukung, Yaitu masing-masing pihak yang berkomunikasi 

memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi 

secara terbuka. 
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d. Rasa positif, perasaan positif yang dimiliki seseorang terhadap dirinya 

danorang lain, sehingga dapat mendorong orang lain untuk lebih aktif 

dalammenciptakan suasana komunikasi yang baik. 

e. Kesetaraan, yaitu kondisi dimana kedua belah pihak yang 

berkomunikasisaling menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu 

yang penting untukdisumbangkan, serta dapat mengkomunkasikan 

perasaan dan rasa hormatpada perbedan pendapat dan keyakinan. 

8. Dampak Komunikasi 

Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan diatas, 

tampaknya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup yang merupakan 

persyaratan terjadinya komunikasi. Yang penting dalam berkomunikasi 

ialah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator 

itu menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan. Dampak 

yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut kadarnya sebagai 

berikut:
20

 

a. Dampak kognitif adalah yang timbulpada komunikan yang 

menyebabkan dia menjadi tahu atau mengikat intelektualitasnya. 

Disisni pesan yang disampaikan komunikator ditunjukan kepada 

pikiran si komunikan. Dengan lain perkataan, tujuan komunikator 

hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran diri komunikan. 

b. Dampak efektif lebih tinggi kadarnya daripada dampak kognitif. 

Disini tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya komunikan 
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tahu, tetapitergerak hatinya,menimbulkan perasaan tertentu, misalnya 

perasaan iba, terharu, gembira, marah, dan sebagainya. 

c. Dampak behavioral, yakni dampak yang timbul pada komunikan 

dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. 

9. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap yakni secara primer 

dan sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses 

penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan ambang, sebagai media. Lambang sebagai media primer 

dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan 

lain sebagainya yang secara lanngsung mampu menerjemahkan pikiran 

dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Sedangkan proses 

sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang 

lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah 

memakai lambang media pertama. Seorang komunikator menggunakan 

media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan 

sebagai sasaranya berada ditempat yang relatif jauh atau jumlahnya 

banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, 

dan banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam 

komunikasi.
21
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10. Unsur-unsur dalam Proses Komunikasi 

Menurut Carl l. Hovland penegasan unsur-unsur dalam proses 

komunikasi itu adalah sebagai berikut:
22

 

a. Sender : Komunikatoryang menyampaikan pesan kepada seseorang  

atau  sejumlah orang. 

b. Encoding: Penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke dalam 

bentuk lambang. 

c. Message : Pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator. 

d. Media : Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunikan. 

e. Decoding : Pengawasandian, yaitu proses dimana komunikasi 

menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh 

komunikator kepadanya. 

f. Receiver : Komunikan yang menerima pesan pesan dari komunikator. 

g. Respone : Tanggapan seperangkat reaksi pada komunikasi setelah 

diterima pesan. 

h. Feedback : Umpan balik yakni tanggapan  komunikasi apabila 

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. 

i. Noise : Gangguan tidak terencana yang terjadi dalam proses 

komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan 
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yang berada dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator 

kepadanya. 

11. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi antar Pribadi 

Memahami proses komunikasi melalui saluran komunikasi antar 

pribadi maka dibutuhkan lebih dahulu pemahaman terhadap konsep:
23

 

a. Homofili dan heterofili 

Salah satu syarat paling penting dalam berkomunikasi adalah 

bahwa pengalihan informasi senantiasa terjadi antara sumber 

informasi dengan penerima informasi yang memilik persamaan-

persamaan tertentu. Homofili adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat dimana fihak yang berinteraksi memiliki 

kesamaan dalam beberapa hal, seperti nilai-nilai, kepercayaan, 

pendidikan, status sosial dan sebagainya. 

Heterofili adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat dimana individu yang berinteraksi sangat 

berbeda dalam berbagai hal. Dalam sistuasi dimana seseorang harus 

berinteraksi dengan semua golongan dalam masyarakat yang saling 

berbeda, maka timbul kecenderungan dalam dirinya untuk memilih 

orang yang memiliki banyak persamaan dengannya. Sikap homofilis 

ini pernah disinggug setengah abad yang lalu oleh sosiologi perancis 

Gabriel Tarde yang menyatakan:”hubungan sosial, ditegaskannya, 
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akan lebih mudah terbina di antara pribadi-pribadi yang memiliki 

kesamaan dalam kedudukan dan pendidikan”. 

Timbulnya homofili ini dikarenakan adanya kecenderungan 

fisik maupun sosial dikalangan masyarakat atau individu untuk 

mencari rekan yang memiliki minat yang sama, profesi  yang sama 

dan sebagainya. Selain itu terbukti pula bahwa komunikasi yang 

efektif lebih mudah tercapai apabila baik sumber informasi maupun  

penerima informasi sama-sama homofilis. 

b. Empati, sebagai jembatan “jurang heterofili” 

Kebanyakan komunikasi yang heterofili tidak efektif 

sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Namun pada 

kasus tertentu kita melihat bahwa beberapa penyuluh pembangunan 

dapat berkonunikasi secara efektif. Hal ini disebabkan karena 

kemampuan empati yang dimiliki oleh penyuluh pembangunan. Yang 

dimaksud dengan empati adalah kemampuan seseorang untuk 

menempatkan dirinya dalam peranan orang lain. Apabila kemampuan 

empati dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi 

sekalipun mereka berada dalam situasi heterofilis, maka komunikasi 

yang efektif pasti tercapai. Apabila sumber informasi memiliki 

empati yang tinggi dan berhadapan dengan audience yang heterofilis, 

maka sumber informasi dan audience berada dalam situasi  homofilis  

berdasarkan pengertian sosiopsikologis. 
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Komunikasi hererofilis kurang efektif dibanding dengan 

komunikasi homofilis, Kecuali kalau sumber informasi memiliki tingkat 

empati  yang tinggi sehingga dapat berkomunikasi dengan audience. 

12. Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan 

berbahaya.Sekarang narkoba ini sudah berubah namanya menjadi Napza, 

dimna napza adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya.
24

 

Narkoba dapat didefenisikan menjadi 3 golongan, yakni narkotika, 

psikotropika, dan obat atau zat berbahaya (zat adiktif).
25

 

a. Narkotika 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya (UU RI NO. 22/ 

1997). 

b. Psikotropika    

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis 

yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental 
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dan perilaku (UU No. 22 Tahun 1977 tentang narkotika). Zat yang 

tergolong dalam Psikotropika adalah: 

1) Stimulansia 

2) Halusinogen (obat atau zat yang menimbulkan efek halusinasi) 

merupakannobat atau zat yang dapat mengubah perasaan dan 

pikiran, seringkali dengan menciptakan daya pandang yang 

berbeda, meskipun seluruh persaan dapat terganggu.  

3) Sedative dan Hipnotika 

Beberapa golongan zat yang dimasukkan dalam kelompok 

Sedativa-hipotika, yaitu: 

1) Barbiturate (suatu asam urat) 

2) Benzodiazepine (obat ini tergolong obat Penanganan, bentuknya 

kecil bulat pipih)
26

 

Obat-obat psikotropika dibagi 4 golongan, yaitu: 

1) Psikotropika golongan I: psikotropika yang digunakan untuk 

tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat 

kuat. 

2) Psikotropika golingan II: psikotropika berkhasiat terapi, tetapi 

dapat menimbulkan ketergantungan. 

3) Psikotropika golongan II: psikotropika dengan efek 

ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedative. 
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4) Psikotropika golongan VI: psikotropika yang efek 

ketergantungannya ringan.
27

 

c. Zat-Zat Adiktif 

Zat-zat adiktif, yaitu zat yang dapat ememngaruhi pikiran, 

suasana hati dan perilaku seseorang, namun tidak tergolong dalam 

narkotik maupun obat-obatan psokotropika, serta berpotensi 

menimbulkan ketergantungan. Yang termasuk zat adiktif, antara lain 

Alkohol (minuman keras), jamur yang mengandung Psilosibina dan 

Psilosina, kecubung, solvents. 

1) Alkohol 

Alcohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses 

permentasi (peragian) oleh mikro organisme (selragi) dari gula, 

sari buah, umbi-umbian, madu, dan getah kaktus tertentu. 

Minuman beralkohol (etanol etil alcohol) lazim disebut 

minuman keras. 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung 

ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, 

baik dengan cara membersihkan perlakuan terlebih dahulu atau 

tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang 

diproses dengan cara mencampur konsentrat dan ethanol, 

pengenceran minuman yang mengandung ethanol. 
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13. Jenis-Jenis Narkoba 

Zat yang termasuk narkotika adalah: 

a. Ganja 

b. Opiat (Morfin, Heroin, Kodien, Tebein, Papaverin, Noskapin) 

c. Kokian 

Narkoba pada umumnya diklasifikasikan menurut efeknya 

terhadap system pusat syaraf. 

a. Stimulus (Perangsangan) 

Obat jenis ini meningkatkan aktivitas dalam system syaraf 

pusat dan otonom. Obat perangsang menyebabkan hal-hal berikut: 

1) Mengurangi kantuk dan kerut wajah karena kelelahan 

2) Mengurangi waktu makan dan menghasilkan insomnia 

3) Mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernapasan 

4) Mengerutkan urat nadi, membesarkan biji mata 

Obat perangsang yang paling banyak dipakai adalah: 

1) Nikotin: dari nicotiana tabacum (tembakau) 

2) Kafien: dalam kopi, the, coklat, minuman ringan 

3) Amfetanium: Amphetanium” Benzedrine, Dexedrine 

4) Kokian: dari erythroxylum pohon koka 

5) Crack: kristalisasi bentuk dasar kokain 

b. Depresan 

Sejenis obat yang mempunyai kemampuan untuk 

memperlambat fungsi system syaraf pusat dan otonom. Obat depresan 

memberikan pengaruh sebagai berikut: 
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1) Perasaan melambung tinggi dalam hal keberadaan dan 

memberikan rasa bahagia 

2) Obat penanganan dan obat tidur 

3) Pengaruh anastesia (kehilangan indra perasa) 

4) Pengaruh analgesia (mengurangi rasa sakit) 

5) Penghilangan rasa tegang dan kepanikan 

6) Memperlambat detak jantung dan pernapasan 

Obat depresan yang sering dipakai: 

1) Obat penenang hipnotis, alcohol, benzodiazepines (dengan nama 

seperti Valium dan Rohypnol) obat tidur 

2) Analgesic narkotika, opium, morpin, heroin, kodein 

3) Analegsik non narkotika, aspirin, parasentamol 

4) Anastesia umum, ether, oksida nitrus 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penulisan skipsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau 

mahasiswa lainya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu. Yaitu 

sebgai berikut:  

1. Skripsi Wahyu Mulia Sari Tahun 2015 dengan judul “Pengaruh konseling 

individual terhadap penderita Psikosomatik di Lapas Anak dan Wanita 

Kelas II B Pekanbaru”. Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 

penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konseling individual 

terhadap penderita psikosomatik di Lapas Anak dan Wanita Kelas II B 
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Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh, tehnik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu angket dan dokumentasi, 

kemudian data yang diperoleh diklasifikasikan dengan menggunakan 

metode kuantitatif.
28

 

2. Skripsi Burhanuddin Nasution Tahun 2016 dengan judul “ Terapi jiwa 

bagi pecandu narkoba melalui pelaksanaan shalat fardhu di BNK 

Kampar”Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau penulisan ini bertujuan 

untuk mengetahui terapi jiwa bagi pecandu narkoba melalui pelaksanaan 

shalat fardhu di Badan Narkotika Kampar. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan bahwa terapi jiwa bagi pecandu narkoba melalui 

pelaksanaan shalat fardhu dilaksanakan dengan khusuk, sehingga hati 

mereka yang awalnya tidak tentram, tidak tenang dan merasakan 

kegelisahan menjadi tenang dan tentram.
29

 

 

C. Konsep Operasional  

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini yang akan dicari adalah  

1. Defenisi Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan bagian yang mendefenisikan 

kesebuah konsep atau variabel agar dapat di ukur, dengan cara melihat 

pada dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variabel. Dimensi atau 
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indikator dapat berupa : perilaku, aspek, sifat atau karakteristik. Defenisi 

operasional bukanlah defenisi teoritis, tetapi defenisi yang berisikan 

ukuran dari suatu variabel.
30

 

2. Operasionalisasi Variabel  

Untuk mengetahui pengaruh konseling kelompok variabel (X) 

terhadap komunikasi pecandu narkoba varibel (Y) 

Indikator-indikatornya sebagai berikut : 

Variabel Indikator 

Konseling 

Kelompok 

(variabel X) 

1. Terjadinya interaksi yang dinamis 

2. Keterkaitan emosional 

3. Adanya sifat penerimaan antara sesama anggota  

4. Altruistik yaitu mengutamakan kepedulian terhadap 

orang lain 

5. Menambah ilmu dan wawasan anggota kelompok serta 

menumbuhkan ide-ide mengatasi masalah  

6. Menyatakan emsoi yang mengarah pada pengungkapan 

masalah sebenarnya 

7. Setiap anggota dapat berempati satu sama lain. 

Komunikasi 

interpersonal 

pecandu 

narkoba 

(Variabel Y)  

1. Keterbukaan 

2. Empati 

3. Sikap mendukung 

4. Rasa positif 

5. Kesetaraan 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan dari pernyataan yang telah dikemukakan maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha:  Ada pengaruh konseling kelompok terhadap komunikasi intrapersonal 

pecandu narkoba di Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

Pekanbaru. 
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Ho:  Tidak ada pengaruh konseling kelompok terhadap komunikasi 

intrapersonal pecandu narkoba di Lapas Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) Pekanbaru. 

Kriteria pengujian: 

a. Bila rhitung >rtabel, maka Ha diterima Ho ditolak. 

b. Bila rhitung< rtabel, maka Ha ditolak Ho diterima. 

 

 


